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A várakozás napjai
„Virrasszatok és szüntelen imádkozzatok.” (Lk 21,36)
smét megfonjuk Messiást váró szeretetünk koszorúját reménységünk
örökzöld gallyaiból.
Sötét éjszakáink fekete egére világító
csillagokat: hétről hétre egy-egy gyertyát
gyújtunk, felidézve a „régiek” évezredes
várakozásait.
Advent az elmélyedés időszaka. Akik
képesek meghallani az evangélium üzenetét, megízlelhetik Isten közelségének
nagy titkát.
Milyen jó érzés várni arra, akit szeretünk, aki fontos nekünk. Tele van
izgatott cselekvéssel ez az idő, melynek nyomán igazi, örömteli lesz majd
a találkozás. A hívő ember életében
hasonló lelkülettel telik ez a karácsony
előtti időszak.
Az első gyertya lángocskája megtöri a hétköznapok szürke rohanását, s
talán újra felébreszti a lelkünk mélyén
szunnyadó gyermeket, aki szélesre tárva szíve ajtaját, még őszinte örömmel
tudja várni az ünnepet.
„Virrasszatok és imádkozzatok!” – int
éberségre az evangélium. De vajon kire várok? Várok-e egyáltalán valakire?

Vagy talán engem is magával ragadott a
sorsán jobbítani nem tudó – vagy már
nem akaró? – ember „minden nindegy”
tehetetlen világlátása? – fogalmazódnak
meg bennünk a kérdések Jézus felhívása
nyomán. (Lk 21,36)
Adventi készületünk elején ezek a kérdések, melyek óhatatlanul elénk tornyosulnak, melyeket nem lehet megkerülni,
melyekre válaszolni kell. Amíg ugyanis
ezt nem tesszük meg, karácspnyt váró
készületünk céltalan, tartalom nélküli,
üres külsőségek színvonalára alacsonyodik.
Oly sokszor csaptak már be minket,
hulltak semmibe reményeink, hogy
talán már a Megváltó örömhírének is
csak nehezen merünk hinni. Mégis, túl
kell lépnünk sebzett énünk korlátain,
s szert kell tennünk a Messiást várók
örömteljes lelkületére.
A virrasztó lélek, mely nem merül el
a közönyös világ fásult, fakó tengerében,
hanem képes várni, képes remélni: ez
advent első vasárnapjának üzenete…
Forrás: Kovács András: Adventi tűnődések,
Kecskemét, 2010, Korda kiadó

Kovács András: Advent
Meggyötörten állni
a decemberi
fagyos ködben
csodát várni
a csillagtalan
néma csöndben
titkot lesni
a lélek ablakára karcolt
jégvirágban
eltűnődni
zúzmarás hajnalok
szívet melengető homályában
próféciák nyomán
hitre cserélni
a kételyt
csillagjelet
látni a legsötétebb
éjben
és hinni
hinni
a szívekben születő
Fényben.
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A Regina Mundi–templomban havi
rendszerességgel előadássorozatot
indítottunk helybéli illetve meghívott
előadókkal, akik közelebb
visznek minden érdeklődőt
a hit lényegéhez, tartalmához.
A harmadik előadást december 19-én
az esti szentmise után, Isó Dorottya
evangélikus lelkész tartja
A keresztény hit és az etika címmel.
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A hit útja

J

uhász Csaba atya előadásának központi témája a hit volt, amelynek sokoldalúságát számos megközelítéssel igazolta.
Az elméleti fejtegetéshez segítségül hívta
az Egyház nagy misztikusait, Aranyszájú
Szent Jánost és Thomas Mertont.
Mivel példaképekre is szükségünk van
a személyes hit megéléséhez, a veszprémiek által tisztelt és szeretett tudós tanárt,
Brusznyai Árpádot állította elénk életének, hitének és a történelmi sorsfordító
helyzetben tanúsított hősies helytállásának bemutatásával. Választásának másik
oka az volt, hogy Brusznyai is klasszikafilológus végzettségű tanár volt a Lovassy
gimnáziumban, akárcsak Csaba atya. Ez
is az oka személyes kötődésének.
Ez év november 4-én, a Brusznyaiemléktábla előtti megemlékezés során
kiemelték, hogy nemcsak a nemzet, hanem az egyház vértanúja is, akinek a hite
nekünk is erőt adhat, amikor elgyengül
a hitünk, amikor üldöznek bennünket
Nyilatkozataiból kiderül, hogy gondolatait a hit és a remény hatotta át. Ő
példakép, a hitnek a bajnoka
A veszprémi tanár, Sebő József,
Brusznyai életéről szóló könyvéből, a
Moirá-ból vett idézetekből tudomást
szerezhettünk családi hátteréről, amely
nagyon fontos a hívővé válás szempontjából, hiszen a szülők az első példaképek,
ők tanítanak a hitre személyes példájukkal. Nem mi választjuk szeretteinket,
hanem Isten tesz minket egyetlen családdá. Így formál minket példamutatóvá,
életadóvá.
Brusznyaira felnézhetünk, mert sokat tett a hazáért, a családjáért, és az
egyházért. Ő tragikus hős és vértanú;
nekünk is ilyen hősökké kell válnunk,
példaadóvá. Nem biztos, hogy olyan
hatalmas tetteket tudunk végrehajtani,
mint ő, mivel a történelmi helyzetünk
korlátozott. De legalább vágyakozzunk
a hozzá hasonló hősiességre. Az ő példáján azonban jól láthatjuk, hogy mi az
ember, és mivé kell válnia.
A tragikus hős magányos, egyedülálló.
Mi is gyakran átérezzük ezt a magányt.
Mégis érdemes a harcot végigharcolni,

amikor visszautasítanak, amikor lenéznek, amikor nagyon egyedül vagyunk
ebben a világban.
Lehet-e a hitben példaképünk? – tette
fel a kérdést Csaba atya.
Mivel egyetlen üdvözítő példaképünk
Krisztus, aki mindent kinyilatkoztatott
nekünk, aki az út, az igazság és az élet,
nemmel kellene válaszolni. Viszont, ha
nem szó szerint értjük, akkor igenis
lehet a példaképünk. A hitet sokkal tágabb értelemben is vehetjük, mint amit
a Katolikus Egyház tanít nekünk róla.
A hit nagyon összetett fogalom. A
kiindulási pont az általános ismeret, tapasztalat, emellett keressük a személyes
kötődést is, ezt találjuk meg a példaképeinkben. Keressük azonban az Egyházunk kinyilatkoztatását is a hit tanításáról. Tehát legalább három szálon fut a
kutatásunk. A hit az a nagyszerű valóság, amit meg tudunk fogalmazni a magunk számára. Hinni valakiben lehet, ez
élő személyes kapcsolatot feltételez. Mi
Krisztusra alapozzuk a hitünket, ő a mi
személyes hitünk tárgya. A gondviselés
minden embert vezet. Mindannyian alá
vagyunk vetve ennek a gondviselésnek.
A hétköznapi emberek sorsában sokkal
nehezebben megfogható és kifejezhető,
mint a nagy emberek, a tragikus hősök
esetében.
Thomas Merton szerint a hit a világmindenség egyetlen nyitja. Másként nem
lehet megtalálni sem az emberi lét végső

értelmét, sem a boldogságunk kulcsát.
(A csend szava)
A hit tehát kulcs. Akinek ez a kulcs a
kezében van, az megért mindent, az egész
világmindenséget, és rátalál Istenre.
Ha Istent valóban meg akarjuk érteni, akkor semmilyen külső fény nem
zavarhat meg bennünket. Kell a sötétség,
a nem-ismerés, az egész világ kizárása.
Krisztus tudja egyedül megadni nekünk
ezt az elsötétedést, hogy azután a hit világosságára találjunk.
„Minthogy Isten elképzelhetetlen,
hamis mindaz, amit képzetünk mond
róla. Nem ismerhetjük meg őt igazi valójában, amíg át nem hatolunk minden
elképzelhetőn, és be nem lépünk oda,
ahol nincsenek képek, és nincs semmi
teremtett dologhoz hasonló.” (Thomas
Merton) Ennél a pontnál jutunk el oda,
hogy az élő hit beleszól, és amit eddig
biztosnak tudtunk, az bizonytalanná
válik, és leromboljuk, amit eddig felépítettünk, legalábbis így tapasztaljuk
meg a hitnek az útját.
A hit a végtelennek a megsejtése, a
tökéletes után való kutatás. Kutatásunk
tárgya az igazság, amely Krisztus. Istent
nem ismerhetjük meg a maga valójában,
hacsak ő maga ki nem nyilatkoztatja
magát. Ehhez szükséges a sötétség, a
hitnek ez a közege. A tragikus hős ebbe
a sötétségbe lép bele, ez a közege, ez a
végzetnek az útja, ezen halad, egészen a
halálig. Együtt érzünk a hőssel. Ő magányosan halad, mégis biztosan, a végzete
felé.
Jézus Krisztus, a mi tanítómesterünk
példabeszédekben szól hozzánk a hitről.
Lk 17-ben gyönyörű szép hasonlatot
mond: a mustármagról. Ezzel a kezünkbe helyezi a kulcsot, a megfoghatót, a
mustármagot. Ez a mustármag viszont
növekedni kezd, és megfoghatatlanná
válik. Egészen más lesz belőle. Ezért
megfoghatatlan a hasonlat. Egyszerre
érthető és titok. Oda kell menni, és rá
kell csodálkozni. A hithez gyermeki
lelkület kell, és nagy bizalom is, ami a
gyermekben megvan.
Demény Anna
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Hitvallások
A hit éve alkalmából indított sorozatunk harmadik hitvallója a felnőttként
megtért Edit. Az ő válaszait olvashatjuk
feltett kérdéseinkre.
Mi késztetett arra, hogy tanulni kezdd
a katolikus katekizmust? Ösztönzött-e
valaki a családból vagy a baráti körből?
A zánkai úttörővárosban nőttem fel.
Ott nem létezett hitélet, papot életemben
először tizenévesen láttam messziről.
Megláttam a padtársam hittankönyvét
és kölcsönkértem tőle. Emlékszem, még
aznap éjjel a zseblámpám fényénél olvastam végig! Érdekelt, amit olvastam, így
kértem a szüleimet, hogy én is járhassak
hittanórára, de ők kategorikusan nemet
mondtak. Az érdeklődés tehát megvolt
bennem, de támogatás hiányában el is
halt.
A férjem hívő katolikus, ő kérdezett
rá, hogy miért nem vagyok megkeresztelve ha vallom a keresztény értékeket.
Így elkezdtem katekézisére járni, hogy
részesülhessek a keresztség szentségében.
Hívőnek tartottad-e magad korábban
is, vagy abszolút ateista voltál?
Az ateista nevelés ellenére felébredt
bennem az érdeklődés Krisztus tanításai
iránt. Német vendégeinket elkísértem a
német nyelvű istentiszteletre. A három
hónap alatt, amit náluk, Németországban töltöttem, megismerkedtem a protestáns vallással, jártam bibliaórára is.
Viszont sohasem fordultam Istenhez,
mint ahogy most teszem, bánatomban,
örömömben, vagy hálát adva a velem
történtekért.
Hogyan változott a hozzáállásod a
katekézis folyamán? Mi hatott rád a
legjobban?
Az órákon folyó beszélgetések és a
katekizmus tanulása során összeállt a
kép, rendszerezett lett a tudásom. Egyre
jobban éreztem, hogy nem csak tananyaggal állok szemben, hanem a hitem
is elkezdett erősödni. A Bibliát azelőtt
is forgattam, de inkább csak azért, hogy
ismerjem, és el tudjam helyezni az irodalomban gyakran megjelenő bibliai
utalásokat.

Nehéz dolgom volt, sokat kellett behoznom. Dezső atya mind a mai napig
szemmel tartja hitbéli fejlődésemet, a
kellő időben kezembe adja a megfelelő
könyveket, ellát észrevételeivel, tanácsaival, így terel a hit útján. Cursillon
is részt vettem, ami sokat lendített a
hitéletemen.
Változott-e a mindennapi életed a
szentségek felvétele után? Ha igen, hogyan változott?
Egy egészen új, eddig ismeretlen világ
nyílt meg előttem. Sok új, sőt néhány
egészen rendkívüli emberrel ismerkedtem meg. Jó köztük lenni, jól esik az
érdeklődésük, és az, hogy hiányolnak,
ha nem látnak egy ideig. A mindennapi életben az értékrendem is változott.
Úgy érzem én is jobbá váltam, de másokkal szemben is kritikusabb lettem,
magasabbra tettem a mércét. Az új környezetemben nagy mértékű szeretetet,
jóságot és elfogadást tapasztaltam, és
én is próbálok hasonlóan viszonyulni
a tágabb környezetemhez.
Felhagytam a hagyományos nya
ralásal, és ma már inkább zarándo
kutakra járok.
Szerinted szükség van-e hívő közösségre ahhoz, hogy megéld a hitedet? Ha
igen, miben segít, ha része vagy egy ilyen
közösségnek?
Eleinte úgy gondoltam, hogy az ember egyénileg is megélheti a hitét. De
rájöttem, hogy szükség van hívő közösségre, olyan emberekre, akik hasonló
értékrend szerint élnek, és szükség van
a tanúságtételre, amit csak közösségben élhet meg az ember. Támogatjuk
és erősítjük egymást hitünkben amikor
szükség van rá. Az atya fiatalos nyitottságának köszönhetően a plébánia számos
közösségnek ad otthont, így mindenki
megtalálhatja a korának és érdeklődésének megfelelő csoportot.
Egyetértesz-e azzal, hogy a hit tanúságtevés? Te tettél-e már nyilvánosan
tanúságot a hitedről? Milyen érzés volt?
Sokféle tanúságtétel van. Például, ha
az utcán vagy a buszon egy templom
előtt elhaladva keresztet vetünk, az is

tanúságtétel. Szóbeli tanúságtételen is
vettem már részt, például a zirci cserkészeknél. Furcsa volt olyanok előtt beszélnem a hitemről, akik születésüktől
ebben nőttek fel, és többet tudtak róla,
mint én. A zarándokutakon is folyamatosan tanúságot teszünk hitünk mellett.
Aki megéli a hitét az egyben tanúságot
is tesz arról.
Szerinted mi a hit?
A hit közösség Istennel, az én bensőséges szeretetkapcsolatom Istennel.
Szükség van-e szerinted a hit erősítéséhez elméleti képzésre, vagy elég az
ösztönös hit?
Mindenképpen szükség van elméleti
képzésre is. Sokan úgy gondolják, hogy
elég a gyermekkorban megszerzett tudás, pedig az elhalványul ha nem frissítjük fel. Sok ember rutinból jár vasárnapi szentmisére, és nem is gondol arra,
hogy mi az igazi értelme, hogy valójában
miért is jár oda, mi is történik a szentmisén. Az elméleti tudás segít megélni
az Istennel való közösséget.
Tervezed-e, hogy folyamatosan erősödsz a hitedben? Ha igen, mit teszel
ennek érdekében?
Feladatodnak érzed-e az apostolkodást?
Az embernek sohasem lehet elég erős
a hite. Hamar rájöttem, hogy ízig-vérig
tanárként nekem is feladatom az evangelizáció. Azért, hogy teológiai ismereteim
pontosabbak legyenek, beiratkoztam a
hittudományi főiskolára is. A tudásomat
szeretném gyarapítani, hogy majd továbbadhassam másoknak. Úgy érzem,
hosszas keresés után megtaláltam a számomra kijelölt utat. A zarándokutak
szervezése és a Zarándok Lelkiségi Kör
vezetése hozzájárul saját és testvéreim
hitének folyamatos táplálásához.. Az
apostolkodáson nem azt értem, hogy
úton-útfélen térítsem az embereket,
hanem hogy mutassak egy utat, a saját
példámon láthassák, hogy én hogy élem
meg a hitemet a mindennapi életben.
Demény Anna
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Zarándokút San Giovanni Rotondoba
(2. rész)
2012. szeptember 18. kedd.
Reggel a bepakolás után felkerestük a
Santuario della Santa Casa bazilikát, a (A
Szent Ház Szentélyét). Ennek belsejében
találhatók Szűz Mária házának falai. A
hagyomány szerint 1291-ben, amikor
a keresztes lovagokat véglegesen kiűzték Palesztínából, Szűz Mária házának
első részét” az angyalok átszállították”
először az illir földön levő Tersattoba,
majd utóbb Loretoba. (1294. dec. 10én).
A közelmúltban előkerült, 1294-ből
származó dokumentumból megtudjuk,
hogy Niceforus Angeli epiruszi despota
a SZENT HÁZ köveit hajóval szállította
Loreto-ba. A kövek eredetét, megmunkálásuk módját vizsgálva, beigazolódott
eredetisége.
A Szent Házat II. Gyula pápa 1507ben kívül carrarai márvánnyal boríttatta
be.
A Szent Ház belsejében – ránézve a
falakra, majd az oltár felett álló Madonna szoborra – óhatatlanul imára kulcsolódik a kéz, átérezve, hogy e falak között fogantatott Jézus Krisztus, és innen
indult el megváltásunk, az emberré lett
Isten világába lépésünk. Ez lehetett az a
pillanat, amikor elkezdődött az ember
nagykorúvá válása, amikor nem alattvalónak, hanem partnernek fogad be az
Isten, bevon bennünket a teremtésbe.
De vajon az ezzel járó szabad akarat
felelősségének terhét tudjuk e hordozni?
E napi szentmisénket a bazilika egyik
altemplomában mutatták be az atyák.
A fentiek hatása intenzívebbé tette az
eucharisztia átélését, a László atya mondanivalójának megértését.
A szentmise után azon gondolkodtam, hogy a fent látottak, különösen
a Szent Ház csupasz falai és a külső
„márvány-tobzódás”, a festményeken
ábrázolt és a valóságos angyali üdvözlet helyszíne, Isten egyszerű, puritán
hatalma, és az azt megjelenítő pompa,
vajon hol és hogyan egyenlítődik ki, és
válik valósággá a Páli vízió:
„amikor eljön az idők teljessége,

Krisztusban, mint főben újra egyesít
mindent,
ami van a mennyben és a földön is”.
(Ef 1,3–10)
Utunkat folytatva megérkeztünk Lan
ciano-ba, ahol megtekintettük a nyolcadik század közepén történt eucharisztikus csodát.
Egy bazilita szerzetesnek kételyei
támadtak a felől, hogy Jézus valóban
jelen van-e az Oltáriszentségben. Az
átváltoztatásnál az ostya valóban élő
hússá, a bor pedig élő vérré változott
át. A hússá vált ostyát 1713-tól kezdve
egy művészi, finoman cizellált, nápolyi
kézművesek által készített ezüst Oltáriszentség-tartóban őrzik, míg a vért egy
gazdagon díszített, ősi kristálykehelyben
tárolják. Az ereklyét az 1258-ban épült
Szent Ferenc templomban őrzik.
1574-től kezdve számos egyházi vizsgálatot rendeltek el, amelyet a huszadik
században, folytattak a legmodernebb
orvostudományi eszközökkel.
A kutatások a következő eredményre
jutottak:
A Hús valódi hús, a Vér valódi vér. A
Hús és a Vér az emberi fajhoz tartoznak.
A Hús lényegi alkotóelemei egy emberi
szívet mutatnak. A metszetben jelen van
a szívizom, szívbelhártya, a bolygó ideg
és a bal szívkamra. A Hús és a Vér AB
vércsoportú.
A csodálatos Húst és Vért több,
mint1200 éve eredeti állapotukban őrzik, annak ellenére, hogy ki vannak téve
fizikai, légköri, biológiai hatásoknak.
Megrázó, érzelmet felkavaró ott állni e
csoda előtt, s ahogy zarándok-társaimra
pillantottam, mindenkinek a kezei imára
kulcsolódtak, hiszen itt van közöttünk
Urunk Jézus Krisztus látható formában
a Teste és Vére által.
Kilépve a templomból arra gondoltam, hogy nagyon sok embernek meg
kellene nézni ezt az ereklyét, mivel a
magukat katolikusnak vallók közül is
sokan kételkednek az átváltoztatás szentségében.
A rendelkezésünkre álló rövid sza-

badidőben körbesétáltuk a főteret, kívülről megtekintettünk néhány reneszánsz időben épült templomot, palotát,
átsétáltunk Diocletianus hídján. Buszra
ülve búcsút vettünk Lanciano-tól, folytattuk utunkat Rotondo felé.
Gyönyörködtünk a késő délutáni nap
által megvilágított tengerben, majd elhagyva a tengert, kopár, kőtörmelékes
domboldalak között megérkeztünk célállomásunkra, Pio atya városába. Némi
tájékozódási nehézség után egy önzetlen segítő előttünk haladva elvezetett
bennünket a szálláshelyünkre.
A szállodánk elsőrendű volt, kényelmes, nagy szobák, tisztaság és minden
kényelmet szolgáló fürdőszobák. Az
olasz vacsora elköltése után nyugovóra
tértünk.
2012. szeptember 19. szerda.
Másnap hajnali 6 órakor záporra
ébredtünk. Az égiek megkegyelmeztek nekünk, mivel a zápor hamarosan
elállt, s 6 óra 48 perckor már gyönyörű
napkeltét sikerült megörökíteni.
A reggeli elfogyasztása után bementünk a városka központjába, a Santa
Maria delle Grazie templom előtti nagy
térre. Itt található Pio atya kolostora, itt
misézett a kis kápolnában, itt van az általa alapított kórház bejárata. Innen indul
az a Keresztút, amelynek az alapkövét
még halála előtt Ő maga szentelte meg.
Egyénileg megtekintettük az ötvenes
években átadott újabb templomot. 10
óra körül a kolostor kápolnájában –
ahol Pio atya több órás szentmiséit tartotta – László atya celebrált számunkra
szentmisét.
11 óra tájban bemehettünk a kolostorba. Megtekintettük a cellát, ahol lakott,
azt a szobát ahol altatás nélkül sérvvel
megműtötték, azt ahol leveleit őrzik.
Mély érzelmeket váltott ki bennem,
amikor megláttam a vérrel átitatott ingeit. Csak mély alázattal lehet valamit
megsejteni Pio atya Krisztushoz fűződő
kapcsolatából.
A kóruson megpillantottam azt a
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keresztet, amelyre tekintve Pio kérte,
hogy átélhesse Krisztus szenvedését.
Megkapta, megjelentek kezén, oldalán
és lábán a szegek helyei, s átélte fájdalmával együtt a megfeszítés kínjait.
A keresztre nézve döbbenten láttam,
hogy Krisztus szeme nyitva van. Rám
néz! Hív! Végiggondoltam, ha engem
hívna, mennék-e? Megállapítottam, hogy
az én hitem gyengébb Pio atya hiténél,
de azt is, hogy nekünk, gyarló embereknek, kellenek fények, hogy tudjuk,
milyen irányba induljunk, hogy célba
érjünk. Add uram, hogy így legyen!
Megtekintettük a sekrestyében található férfi, a kápolnában levő női gyóntatószéket, és arra gondoltam, hogy
hányan mernénk letérdelni, és őszintén megvallani bűneinket? De ekkor
eszembe jutott, hogy Isten irgalommal és megbocsátó szeretettel fordul
hozzánk, és országába enged minket.
Ez azonban nem lehet kifogás minden
cselekedetünkre.
A város megtekintése után lesétáltunk
a templomtéren keresztül a 2004-ben
felszentelt San Pio templomhoz.
Ez a 30 000 embert befogadó tér a
hatalmas templom felé lejt. Fehér kőlapokkal van borítva, jobb oldalára 40
olajfát ültettek. Mellette 12 lépcsővel
kiképzett csatornában víz folyik. Ezek
szimbolizálják az Olajfák Hegyét, valamint a Jordán vizét.
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A tértől balra, közel a templomhoz,
nyolc harangot hordozó fal látható. Minden harang egy-egy szent nevét viseli,
s természetesen más-más tónusra van
hangolva. Pl. Szent Mihály C, Szent Pio
E hangra.
A harangsor végén 40 méter magasan
emelkedik a fehér kőkereszt. Itt érjük el
a monumentális templom épületét. A
templombelső méretei is lenyűgözők.
Csak néhány száraz adat: a hatalmas
ablakot borító festett függöny 700 m2
területű, az ülőhelyek száma: 6500, az
orgona 5814 síppal és 75 regiszterrel
rendelkezik
Az altemplomba vezető folyosó falain
mozaik-képek láthatók. A baloldalon
Assisi Szt. Ferenc életének egyes epizódjait mutatják be, a másik oldalon Szent
Pio cselekedeteit jelenítik meg. Magyar
vonatkozása is van az egyik mozaiknak,
ahol Pio atya bilokációs képességének
köszönhetően a börtönben raboskodó
Mindszenty hercegprímással együtt
közös szentmisét celebrál a cellában.
(bilokáció= egy személy egy időben két
helyen van jelen)
A folyosó az altemplomba vezet,
ahol a fő helyen van elhelyezve Szent
Pio ezüst lemezzel borított szarkofágja.
Megható látvány, ahogy a szent segítségét kérő emberek áhítattal megérintik
a szarkofágot.
A Monte Castellano hegy aljában Pio
Fotó: Demény Anna

Meghívó
„Mindent Máriával, semmit se nélküle!”

Örömmel értesítem,
a Regina Mundi Plébánia
hívő közösségét hogy
Dr. Márfi Gyula a Veszprémi
Főegyházmegye Érseke
kézfeltétele és imádsága által,
2012. december 8-án,
(szombaton) 11 órakor
a veszprémi Szent Mihály
Főszékesegyházban
diakónussá szentel.
Imádságukat kérve szeretettel
hívom és várom mindannyiukat!
Laposa Norbert
V. évf. szeminarista

atya álló szobra található. A Keresztút
építése 1968 tavaszán kezdődött meg
még Pio atya áldásával. A Keresztút kezdeténél egy meredek lépcsősor előtt az
Istenanya áll, kezében a gyermek Jézussal, míg a lépcsősor tetején a feltámadt,
a halált legyőző, szakáll nélküli Krisztus
lebeg. A keresztút szerpentinszerűen halad felfelé. A stációk nagyméretű bronz
domborművek, melyeket Francesco
Messina, olasz szobrászművész alkotta.
Érdekessége az ötödik stációnak, hogy
Cirenei Simon arcán Pio atya arcvonásai fedezhetők fel. Cirenei Simonhoz
hasonlóan akarta ugyanis Pio atya mindenkiért hordozni a keresztet.
A keresztutat végigjárva, s megpillantva a szakáll nélküli Megváltót, eszembe
jutott a „Bizalom keresztútja”, amelyet
Teréz anya és Roger testvér együtt fogalmazott meg: „A szétzilált emberi
kapcsolatok és heves megrázkódtatások
e korában megkockáztatjuk, hogy közös felhívást intézzünk az emberekhez,
életkorra való tekintet nélkül: Élő ember
légy, és ne félhalott: Keresd Jézust,aki az
Élet! Keresd akkor is, ha úgy érzed, elveszítetted! Ő szeret téged! Ha megtalálod,
mindent megtaláltál: szeretetet, békét,
bizalmat. Akkor érdemes lesz élned.”
Ezen gondolatok jegyében indultam
zarándok-társaimmal együtt vissza a
szállodába.
Tölgyes József
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Új sekrestyés a Reginában
Interjú Csomay Máriával

Mióta tartozol a Regina Mundi Egyházközséghez?
Egy ősrégi vallásos veszprémi családból származom. Harminc éve költöztem
az Egry lakótelepre, azóta vagyok az itteni egyházközség tagja. Előtte a Szent
László Plébánia közösségéhez tartoztam.
Szeptember óta vagy nyugdíjas. Hol
dolgoztál azelőtt, és milyen munkakörben?
Először vendéglátós voltam, később
egy multi-cégnél dolgoztam 18 évig. Felügyelő-bizottsági tagként lehetőségem
volt rászoruló embereken segíteni, amit
nagy-nagy szeretettel tettem. Egész életemben vallásos érzület vezetett, mindig
szívesen segítettem a rászorulókon.
Mi késztetett arra, hogy sekrestyés
légy?
Nekem úgy tűnik, hogy valójában
mindig is sekrestyésként szerettem volna
szolgálni az Urat. Talán akkoriban vált
ez igazán konkrét kívánsággá, amikor
25 évvel ezelőtt beteg lettem. Akkoriban döbbentem rá igazán a jó Isten
irgalmasságára! Istenbe vetett hitem
akkor szilárdult meg igazán. Egyre jobban vágytam arra, hogy a templomban,
munkával, közvetlenül szolgálhassam
az Urat, ezért imáimban szüntelenül
kértem, hogy ha egyszer nyugdíjba megyek, sekrestyés lehessek!
Most ez a vágyad megvalósult végre.
Milyen feladataid vannak sekrestyésként?
Elsősorban a lelkipásztort kell segítenem feladatai teljesítésében. Rendben tartom a liturgikus tárgyakat, hogy
szükség esetén a lelkipásztoroknak kifogástalan állapotban minden a rendel-

Évadnyitó ünnepi szentmise
a Veszprémi Kolping Család
Egyesületben

A

Fotó: Demény Anna

Csomay Marika októberben vette át a
sekrestyési teendőket Apollónia nővértől. Láthatólag nagyon lelkesen látja el
a feladatait. Amikor megkértem, hogy
válaszoljon a kérdéseimre, hogy bemutathassam a templomunkba járó híveknek, döbbenten felelte, hogy hiszen őt
mindenki ezer éve ismeri. Végül mégis
meggyőztem, hogy biztosan tud még
újat mondani a régi ismerősöknek is.
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kezésükre álljon. Az oltár díszítése is az
én feladatom, de a harangozás is, hogy
csak a legfontosabbakat említsem. Szeretném az oltár díszítését kicsit modernizálni. A jelenleginél kicsit szerényebb
dekorációra gondoltam, hogy kevesebb
legyen a költség.
Volt-e egyéb megvalósult álmod is az
életedben?
Életem során nagyon sokat utaztam,
többször voltam például Rómában is.
De ahová igazán el szerettem volna még
jutni, az San Giovanni Rotondo, Pio atya
városa volt. Mindennél jobban szerettem
volna a csodálatos, égbe nyúló szürke
márványlépcsős keresztutat végigjárni!
Ez év szeptemberében három csodálatos dolog történt velem! Nyugdíjas
lettem, eljutottam Rotondóba, és október 1-től A Regina Mundi Plébánia
sekrestyése lehettem!
Köszönöm a jó Istennek és azoknak
az embereknek, akik segítettek ennek a
három csodálatos dolognak a megvalósításában.
Kérem a jó Istentől, adjon erőt és
egészséget, hogy ezt a csodálatos munkát szívvel-lélekkel tudjam végezni.
Demény Anna

hogy a nép, a nemzet életében
felleljük az ősi vagy éppen újkori hagyományokat, szokásokat, „jeles
napokat”, úgy a közösségek életében is
idővel kialakulnak ritmikusan visszatérő események. Lesznek olyan napok,
melyeket időről-időre felidézünk, vagy
valamit/valakit ünnepelünk. Mindezek
megtartó erőként vannak jelen a közösségben. Hosszabb-rövidebb ideig
készülünk rá, ünneplőbe öltöztetjük a
lelkünket, s a legszebb ünnepi ruhánkat
öltjük magunkra.
Ilyen esemény többek között Kolping
családunkban az évadnyitó szentmise.
Az idén október 10-én tartottuk a Regina Mundi-plébániatemplomban. Két
dolog tette ünnepélyessé: néhány éve új
tagok is csatlakoztak hozzánk. Közülük
hárman tettek fogadalmat, a többiek
(tizenkilencen) pedig megújítottuk az
alakuláskor, ill. a belépéskor tett fogadalmat, mely így szól:
„Én … kinyilvánítom erős elhatározásomat, hogy a … Kolping Család
Egyesület életében a tőlem telhető legnagyobb odaadással részt veszek Isten
dicsőségére és népünk javára. Isten álljon mellettem jó szándékom megvalósításában.”
A fenti sorok rejtve tartalmazzák a
mozgalom alapvető célkitűzéseit:
• legyen szilárd vallásos meggyőződésed,
• légy odaadó hivatásodban, kiváló a
szakmádban,
• légy jó családapa, családanya, családtag,
• légy támasza, hordozója a társadalom életének.
Minden igyekezetünkkel azon leszünk/voltunk, hogy ezen célkitűzéseket szem előtt tartva szervezzük az
egyesület életét.
„Isten áldja a tisztes ipart!”
Nagy Árpádné
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Karitász-rendezvények

Szent Márton napján

H

ogy ki volt Szent Márton és hogy
köthető életéhez a lúd? Erre a kérdésre a novemberi óvodás szentmise és
játszóház apraja-nagyja választ kapott.
Először a 2. b osztály a Regina Munditemplomban verssel, dallal és rövid színdarabbal idézte meg Szent Márton életét.
Ezután az ügyes kezek a Szilágyi iskola kis épületében, foglalkozás kereté-

ben elkészítették saját lúdjukat. Vidám
mondókával fel is vonultatták őket „libamustrára”. Szebbnél szebb alkotások
születtek. A jókedv és a teázás estig
marasztalta a népes sereget.
Legközelebb is szeretettel várunk
minden kicsit és nagyot!
Sebestyénné Siki Eliza

Fotók: Szűcs Attila

Karácsony közeledtével karitász-csoportunk ismételten szeretné az arra
rászorulókat támogatni.
Ezért felhívjuk a kedves testvérek figyelmét a tartós élelmiszer-gyűjtésünkre:
2012. december 8-án, szombaton az
esti, továbbá 9-én, vasárnap a 9 órai,
a 11 órai és az este 6 órai szentmise
előtt és után. Élelmiszer-adományaikat a templomba kihelyezett kosárba,
anyagi támogatásukat pedig a karitász
perselyébe tehetik.
Kérjük, és előre is köszönjük a rászorultak nevében, a kedves testvérek
segítő támogatását.
2012. december 15-én, szombaton, 3
órai kezdettel a már hagyományos karácsonyi agapéra várjuk azokat az idős,
közösségre vágyó testvéreinket, akik
szívesen töltenek velünk egy-két órát
a karácsonyi szeretet jegyében.
Jelentkezésüket kérjük a sekrestyében a
szentmisék után vagy a plébánián telefonon a hivatalos órák alatt bejelenteni.
Külön kérjük jelezni szállítási igényüket.
Jelentkezésüket és részvételüket
szeretettel várjuk.
Horváthné dr. Kovács Zsuzsa
a karitász-csoport vezetője

Adventi ráhangoló
Zenés készülődés karácsonyra
a Szaléziánumban szombati
napokon 16.00 órakor
December 1-jén
Takács István atyával
a Recercare Régi Zenei Műhely
közreműködésével
December 8-án
Szakács Péter atyával, a Család
pasztoráció lelki vezetőjével,
a Berzeviczi házaspár
közreműködésével
December 15-én
László Dezső atyával,
a Búzás házaspár
közreműködésével
December 22-én
Nagy Károly kanonokkal,
Kövi Szabolcs közreműködésével
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Regina Krónika
A Regina Mundi Plébánia ingyenes lapja
A kiadó neve: Regina Mundi Plébánia
Vezetője: László Dezső atya
8200 Veszprém, Dózsa György út 9.
Tel.: 88/327-609
Szerkesztők: Demény Anna,
Kreschka Miklós, Szelindi Annamária
KÖH nyilvántartási szám: 163/0179/2007.
Lapzárta: minden hónap 20-án

Imádkozzunk értük...!
...mert az örök hazába költöztek:
Németh Jenő (83 éves) október 23-án,
Vas Zsigmondné Madlovics Márta (87
éves) március 10-én, Sági Ferencné
Barabás katalin (86 éves) november
3-án, Horváth József Viktor (64 éves)
november 12-én, Csertán Gyuláné
Schildmayer Klára (79 éves) október 26-án.

Hírek és események
Az imaapostolság szándékai decemberre:				
Általános: Hogy az elvándorlókat az
egész világon nagylelkűen és hiteles
szeretettel fogadják, különösen a keresztény közösségek.		
Missziós: Hogy Krisztus az emberiségnek úgy nyilvánuljon meg, mint a
világosság, amely Betlehemből árad,
és az Egyház arcán tükröződik.
Advent folyamán minden hétköznap
(hétfőtől péntekig) hajnali szentmisét
mondunk reggel 6 órakor. A szokásos
reggel 7 órai szentmisék elmaradnak.
A hajnali szentmise után imádkozzuk
el a zsolozsma reggeli dicséretét. Kedden és csütörtökön dicsőítő ifjúsági
ének-zenekar szolgáltatja a liturgikus
zenét. Ezeken a napokon a szentmise
után egy szerény agapéval várjuk a
kedves testvéreket.
December 2-án advent 1. vasárnapja
December 8-án Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának az ünnepe
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Játszóház a Szilágyiban

Ave Maria zarándoklat

Szeretettel várjuk az iskolába
készülő gyerekeket testvéreikkel,
szüleikkel játszóházi
foglalkozásunkra, melyet
a Regina Mundi-templomban
december 9-én a 17.00-kor kezdődő
ovismisét követően tartunk.
Helyszín:
a Szilágyi iskola kisépülete
Téma: Adventi játszóház
Kézműves foglalkozás, jó hangulat
várja a hozzánk érkezőket!

A Regina Mundi Zarándok Lelkiségi Kör december havi gyalogos
zarándoklata során a veszprémi
plébániatemplomok
Szűz Mária-szobrai előtt tesszük
tiszteletünket.
Indulás 2012. december 1-jén
reggel 9 órakor a volt VMK
parkolójából (Dózsa Gy. u. 2.).
Szeretettel várjuk zarándok
testvéreinket!

Készüljünk a szentmisére
dec. 9.
dec. 16.
dec. 23.
dec. 25.
dec. 26.
dec. 30.
jan. 1.
jan. 6.

Olvasmány

Bar 5,1–9
Szof 3,14–18a
Mik 5,1–4
Iz 52,7–10
ApCsel 6, 8–10.7, 54–59
1Sám 1,20–22.24–28
Szám 6,22–27
Iz 60,1–6

December 8-9-én egyházközségünk
karitász-csoportja tartós élelmiszergyűjtést hirdet, melyek bevételét a rászorulók megsegítésére fordítja.
December 15-én 3 órakor karácsonyi
agapéra várjuk idős, közösségre vágyó
testvéreinket.
December 19-én az esti szentmise után
Isó Dorottya evangélikus lelkész tart
előadást a hit éve keretein belül. Téma:
A keresztény hit és az etika
December 24-én, délután ½ 4-kor
kezdődik a gyermekek és a fiatalok
betlehemes játéka. Utána a templomot bezárjuk. Éjjel 11 órakor nyitjuk
a templomot, ½ 12-től karácsonyi zenés-énekes áhítat kezdődik, majd az
éjféli szentmise következik.
December 25. karácsony napja, a vasárnapi rend szerint tartjuk a szentmiséket. ½ 11-től karácsonyi zenésénekes áhítatot tart a Schola Regina.
December 26. karácsony másnapja.

Szentlecke

Fil 1,4–6.8–11
Fil 4,4–7
Zsid 10,5–10
Zsid 1,1–6

1Jn 3,1–2.21–24
Gal 4,4–7
Ef 3,2–3a.5–6

Evangélium
Lk 3,1–6
Lk 3,10–18
Lk 1,39–45
Jn 1,1–18
Mt 10,17–22
Lk 2,41–52
Lk 2,16–21
Mt 2,1–12

Szintén a vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék.
December 27-én, János apostol ünnepén, ez évben is megtartjuk az újbor
megáldását a reggeli szentmise végén.
December 28-án aprószentek ünnepe
December 30-án a Szent Család vasárnapja
December 31-én este 6 órakor hálaadó
szentmisét tartunk, ennek keretében
végezzük a szokásos év végi beszámolót és hálaadást.
Január 1-jén, újévkor az Egyházban
kiskarácsony, Szűz Máriát mint Isten
anyját ünnepeljük. Egyúttal a béke világnapja is. A vasárnapi rend szerint
lesznek a szentmisék.
Hazánkban január 6-án tartjuk vízkereszt ünnepét. Aki az ünnephez
kapcsolódóan házmegáldást kér, jelentkezzen a plébánián vagy a sekrestyében, hogy alkalmas időpontot
egyeztethessünk.

